
A Caminho do Natal

Dirigente: Caros irmãos e irmãs, saudações 
de paz e bem! Bem-vindos para este nosso 
encontro tão especial! Vocês já notaram que 
a celebração do Natal do Senhor já está tão 
próxima de nós?

Todos: Sim! É por isso que o nosso coração 
está tão feliz e cheio de esperança!
Todos (Canto) /: Natal é vida que nasce! Natal 
é Cristo que vem! Nós somos o seu presépio 
e a nossa casa é Belém! :/

Dirigente: Como é bom ter fé! Como é bom 
sabermos o quanto somos amados! Deus 
mesmo quis vir morar entre nós, caminhar co-
nosco, estar junto de seu povo!
Todos: Que todos entendam que o Natal é 
“um projeto de Amor que começou no co-
ração de Deus”!

Dirigente: Assim animados, vamos acolher a 
presença de Deus entre nós. Rezemos:
Todos: Vinde, Espírito Santo! Enchei os co-
rações dos vossos fiéis, e acendei neles o 
Fogo do vosso Amor. Enviai, Senhor, o vos-
so Espírito e tudo será criado; e renovareis 
a face da Terra!

Todos (Canto): /: Natal, Natal! Nasceu Jesus! 
Nasceu a Vida! Nasceu a Luz! :/

A Luz que irradia 
o Amor de Deus

Dirigente: Muitas residências, lojas e praças 
de nossas cidades estão repletas de símbolos 
natalinos. Infelizmente, nem todos expressam 
o sentido cristão da festa que se aproxima; e 
não têm nenhuma referência ao Natal de Je-
sus. 
Leitor/a 1: Mas, aqui entre nós, temos um 
belo símbolo natalino: a Coroa do Adven-
to! Preparando-nos para o Natal do Senhor, 
a cada semana temos acendido uma vela na 
Coroa, deixando-a mais iluminada e mais bela. 
Dirigente: Então, nesta terceira semana, va-
mos acender mais uma vela. Queremos que 
a luz do Menino Jesus ilumine nosso coração 
e nossas famílias. E vamos cantar uma linda 
canção composta por gente da nossa Diocese: 
Glória Viana e Pe. Sérgio Jeremias.

Canto: (alguém acende a vela) Na terceira vela te-
mos a esperança a crepitar. Nossa fé se reani-
ma, é Jesus Quem vai chegar! /: No Advento, 
a Tua vinda, nós queremos preparar. Vem, 
Senhor, que é o Teu Natal, vem nascer em 
nosso lar! :/

A Palavra veio 
morar entre nós

Proclamação da Palavra
Dirigente: Lemos na Sagrada Escritura que, 
no Natal, “o Verbo se fez carne e habitou entre 
nós”. Isto é, a Palavra se tornou gente! Jesus é 
a Palavra de Deus dirigida a nós, e que ganhou 
corpo no ventre de Maria. Vamos aclamar esta 
Palavra, cantando:
Canto: (ou rezado) Palavra de Salvação somen-
te o Céu tem pra dar. Por isso, o meu cora-

A dúvida que 
fortalece a Fé 

(Mt 11,2-11)

Ambiente: A Bíblia aberta no texto bíblico 
deste encontro, um pano roxo ou lilás (se tiver 
em casa) e a Coroa do Advento com as duas 

velas acesas e duas apagadas.
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ção /: se abre para escutar! :/
Leitor/a: (Proclama Mt 11,2-11)
(Pausa para meditação em silêncio)

Reflexão
Dirigente: O profeta João Batista, primo de 
Jesus, é um personagem muito importante na 
preparação do Natal. Ele nos ajuda a compre-
endermos que Jesus é o Senhor, o Messias es-
perado, e nosso Salvador. 
Leitor/a 2: João Batista estava na prisão de 
Herodes e não tinha visto Jesus operar as ma-
ravilhas e nem escutado as suas palavras de 
vida eterna. 
Leitor/a 3: Mas ele entrou em crise porque 
algumas notícias sobre Jesus colocaram dúvi-
da em seu coração. Isso porque João Batista 
entendia que o Messias viria ao mundo como 
um guerreiro poderoso, um grande juiz, para 
recompensar os bons e castigar os maus... en-
fim, mais para condenar do que para salvar.

Todos: João Batista ficou frustrado com Je-
sus: porque Jesus veio mais para salvar do 
que para condenar; mais para amar e per-
doar. Em vez de ser severo demais, Jesus era 
misericordioso demais!

Leitor/a 1: A pessoa de Jesus provocou uma 
revolução no coração de João Batista. Ao in-
vés de condenação, Jesus realizava obras de 
Salvação, como curar os enfermos, inclusive 
os leprosos; libertava as pessoas de doenças; 
andava com os simples... e o pior: ao invés de 
condenar os pecadores, como João havia pre-
dito, Jesus se misturava e até tomava refeições 
com eles. 
Leitor/a 2: Mesmo diante de sua dúvida, João 
foi respeitoso e mandou perguntar a Jesus se 
Ele era mesmo o Messias. E a resposta de Je-
sus foi serena, decisiva e maravilhosa.

Todos: “Ide e contai a João o que ouvistes e 
o que vistes: os cegos veem, os coxos andam, 
os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os 
mortos ressuscitam, o Evangelho é anuncia-
do aos pobres...”

Leitor/a 3: O projeto de Jesus consiste em res-
taurar e resgatar o que parecia perdido. Veio 
propor um caminho de conversão e “vida em 
abundância” (Jo 10,10). Por isso ensinou: “felizes 
os que promovem a paz”. (Mt 5,8)

Oração
Dirigente: A partir do texto que ouvimos e re-
fletimos, vamos rezar. (pausa)

Leitor/a 1: Senhor, diariamente somos ques-
tionados sobre nossa fé, nossa Igreja, nossa 
doutrina. Ajuda-nos a aprender com João Ba-
tista que certas dúvidas podem contribuir para 
que nossa fé seja mais autêntica e sólida. Dá-
-nos serenidade e sabedoria, pois, o que que-
remos, de verdade, é abraçar o Reino de Deus, 
com seus valores e suas promessas. 

Todos: Amém! Cremos, Senhor, mas aumen-
ta a nossa fé! Amém!

Compromisso
Dirigente: Estamos nos aproximando do Na-
tal! Que tal assumirmos o compromisso de 
divulgarmos os horários das Missas e outras 
celebrações natalinas, convidando amigos e 
parentes? 
(Conversar sobre a sugestão)

Todos: Assim como João, também nós so-
mos testemunhas de Jesus. Ele já está aqui, 
no meio de nós! Ele é o Emanuel!

A Bênção que brota 
do Coração de Deus

Dirigente: Chegamos ao final de mais um en-
contro. Como é bom vermos os irmãos se reu-
nindo para rezar! (apresentar algumas preces)

Todos: Ó Senhora minha... Pai Nosso... Gló-
ria ao Pai...
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Canto: 1. Noite feliz! Noite feliz! Ó Senhor, 
Deus de Amor, pobrezinho nasceu em Belém! 
Eis na lapa Jesus, nosso Bem! /: Dorme em 
paz, ó Jesus! :/ 2. Noite Feliz! Noite Feliz! Ó 
Jesus, Deus da luz,/ Quão afável é teu Coração, 
Que quiseste nascer nosso irmão, /:E a nós to-
dos salvar.:/


